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Bel of mail gerust met uw vragen, zorgen of signalen: 073 65 80 750 wegwijs@vught.nl www.wegwijsplus.vught.nl

WIJZIGINGSPLANNEN EN BESTEMMINGSPLANNEN
De volgende plannen liggen ter inzage:

-  Vastgesteld bestemmingsplan ‘Parapluplan par-
keren’

- Bestemmingsplan ‘Achterstraat ong. naast 6’
-  Realisatie overeenkomst ‘Achterstraat ong. 

naast 6’
-  Vastgesteld bestemmingsplan ‘Loverensestraat 
ong.’

-  Vastgesteld wijzigingsplan ‘Baarzenstraat 13’

•  U vindt alle informatie over de plannen, gebie-
den en de procedure op www.vught.nl en op 
www.ruimtelijkeplannen.nl. 

•  Hebt u geen internet? De plannen kunt u ook 
inzien op het gemeentekantoor.

•  Hebt u vragen of hulp nodig bij het inzien 
van een plan? Wij helpen u graag. Maak een 
afspraak met de afdeling Ontwikkeling tel. 073 
65 80 680.

Gemeente Vught heeft twee jeugdagen-
ten, Thom en Edith. Een jeugdagent 
houdt zich bezig met jongeren tussen 
de 12 en 18 jaar en jongvolwassen tot 
23 jaar. Je wordt aangesteld om straf-
bare feiten op te sporen en de openbare 
orde te handhaven. Deze week: Edith 
Vermelis

De Tilburgse Edith werkt 14 jaar bij de politie. 
Zij werkte voor een groot deel als agente op 
straat en werkte daarnaast op verschillende 
rechercheafdelingen. Vanaf 2011 is Edith jeugd-
agent. 

Goede leerschool
Als jeugdagent is het belangrijk dat je gemak-
kelijk contact maakt en een luisterend oor 
biedt. 'En daar ligt mijn kracht.', zegt Edith 
stellig. 'Voordat ik bij de politie kwam, was ik 
reisleidster in het buitenland. Daar heb ik veel 
meegemaakt én veel geleerd.' In 2011 zocht 
gemeente Vught een jeugdagent. 'Mijn toenma-
lige teamchef dacht gelijk aan mij. Ik zei ja op de 
nieuwe uitdaging en ben in Vught gaan werken.' 

Goed gesprek 
'Jongeren mogen mij altijd aanspreken. Kan ik 
een jongere niet verder helpen dan verwijs ik 
hem of haar door naar een van onze partners. 
Ook u, als bewoner, kan iets betekenen voor 
de jeugd. Maak eens een praatje met elkaar!' En 
wanneer kunt u dat beter doen dan nu: mooi 
weer en veel jeugd op straat. 'En daar ben ik blij 
mee', vindt Edith, ' want spelende kinderen op 
straat, dat is van alle tijden.'

Onderste uit de kan
Jeugdagenten maken veel mee: leuke, mooie en 
verdrietige gebeurtenissen. Dit geldt ook voor 
Edith. 'Sommige zaken maken diepe indruk op 
me, zeker wanneer er kwetsbare minderjari-
gen bij betrokken zijn. Vooral vechtscheidingen 
maken me boos.' Edith probeert in haar zaken, 
waarbij kinderen betrokken zijn, altijd het 
onderste uit de kan te halen. Maar ook ouders 
hebben hier hun plicht in. 'Zorg als ouder 
ervoor dat u uw zaken goed op orde hebt. Kijk 
kritisch naar elkaar en naar uzelf. Een kind mag 
nooit een stok zijn om mee te slaan.' 

Ga bewust om met internet! 
Ondanks de vele voorlichting, plaatst de jeugd 
nog steeds op een argeloze manier dingen op 
internet. 'En dat is niet zo slim. Want eenmaal 
op internet is altijd op internet', waarschuwt 
Edith. 'Heb je toch iets geplaatst wat achteraf 
gezien niet zo handig was? Of posten andere 
mensen dingen van of over jou op internet? 
Maak het dan bespreekbaar bij je ouders, op 
school of bij een van de jeugdagenten. Door 
snelle interventie kunnen we misschien voor-
komen dat zaken gedeeld worden.' 

Geen werkdag hetzelfde
'Mijn werkdag begint altijd met een dienstover-
dracht door mijn collega’s, gevolgd door een 
teambriefing met aandachtspunten vanuit het 
werkgebied. Maar wat daarna komt, dat weet 
niemand. De ene keer is het hectisch en ren en 
vlieg ik. Op andere dagen is het rustiger en ga 
ik de wijk in.' Tussen de meldingen door inven-
tariseert Edith welke onderzoeken er voor hun 
wijkteam binnengekomen zijn. En rond zij deze 
onderzoeken zo snel mogelijk af.

Overige taken
Edith, 37 jaar oud is bereikbaar via Edith.
Vermelis@politie.nl. Zij verricht naast het jeugd-
agentschap ook andere taken. 'Ik draai mee in 
de noodhulp en ben actief als horeca coördi-
nator en internetrechercheur. Daarnaast coör-
dineer ik alle lopende onderzoeken binnen het 
wijkteam.'

Deze week: Edith Vermelis

MAAKT U KENNIS 
MET ONZE 
JEUGDAGENTEN

DOE MEE MET BURENDAG 
Op zaterdag 22 september is het weer zover: de burendag. Een ideale gelegenheid 
om samen iets leuks te doen met én voor de buurt. Het idee achter burendag is om 
mensen dichter bij elkaar te brengen. Hebt u een goed idee? Dan kan het Oranjefonds 
hier financieel aan bijdragen! 

Koppen bij elkaar
Burendag is een traditie in Nederland. Elk jaar 
doen er meer dan een miljoen mensen aan mee. 
Doet u dit jaar ook mee met uw buurt? Het is 
een leuke manier om uw buurtgenoten beter te 
leren kennen en samen iets te doen voor de leef-
baarheid in de wijk. En een goed idee kan door 
het Oranje Fonds worden beloond met een bij-
drage tot € 400, -. Dit jaar heeft de Burendag als 
thema ‘koppen bij elkaar’. Dus ‘koppen bij elkaar’ 
en verzin samen een goed idee voor Burendag 
én ‘koppen bij elkaar’ en vier samen burendag.

Wat wel en wat niet?
Het doel van burendag is om mensen bij elkaar 
te brengen. Dat gaat om meer dan alleen ‘gezel-
lig samenzijn’. Op burendag doe je vooral iets 
samen, en voor elkaar. Organiseert u een buurt-
barbecue? Dan kunt u géén bijdrage aanvragen 
voor het eten en drinken. Maar wel voor de 
huur van de barbecue, stoelen en tafels. Wilt u 
een plantsoentje aanleggen? Dan kan het fonds 
de struiken en planten vergoeden. Of de huur 
van een hogedrukspuit als u een speeltuintje wilt 
opknappen. Een vergoeding voor bijvoorbeeld 
artiesten, zoals dj's en clowns, geeft het Oranje 
Fonds weer niet.

Hoe vraagt u een bijdrage aan?
U kunt tot en met vrijdag 17 augustus een aan-
vraag voor een bijdrage indienen. Dit geldt voor 
zowel buurtorganisaties als particulieren. Alle 
informatie vindt u op www.burendag.nl. 

Wel melden bij de gemeente
Gaat u iets organiseren op burendag? Vergeet 
niet het evenement aan te melden bij de gemeen-
te. Wij kunnen er dan bijvoorbeeld voor zorgen 
dat de straat wordt afgesloten. U kunt het mel-
dingsformulier buurtfeest/straatspeeldag down-
loaden van onze website www.vught.nl.

GEEF UW SPORTKLEDING EEN NIEUW LEVEN 
Het sportseizoen is voorbij en misschien stopt u volgend jaar met deze sport of is uw 
tenue net te klein om nog een jaar mee te gaan. Gooi deze niet in de textielbak maar 
lever deze in bij de Huiskamer in de Marktveldpassage. 

Weggeef beurs
Een paar mensen hebben het initiatief opgepakt 
om uw sportkleding een nieuw leven te geven. 
Zij gaan alle overbodige sportkleding inzame-
len om aan het begin van het nieuwe seizoen 
een weggeef beurs te houden. Dus zoek uw 
kasten uit en verenigingen en scholen gooi de 
gevonden voorwerpen niet weg maar lever ze 
in. Niet alleen kleding maar ook schoenen, tas-
sen, tennisrackets of hockeysticks zijn van harte 
welkom. 

Waar en wanneer
Alles wat met sport te maken heeft, mag u 
inleveren bij de Huiskamer (voormalig Chopin) 
aan de Raadhuisstraat in de Marktveldpassage. 
Geopend dinsdag tot en met vrijdag van 
10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 
uur. Woensdagavond van 18.00 tot 19.00 uur. 
Inleveren kan tot 18 augustus.

PLANNEN MEERJARENPROGRAMMA 
GELUIDSANERING NA ZOMER TER INZAGE
De overheid wil geluidhinder door het weg- en spoorverkeer voorkomen en beper-
ken. Dat is het doel van het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG). Daarmee 
bestrijdt ProRail de geluidsoverlast bij woningen langs de spoorwegen. Is het geluids-
niveau te hoog, dan brengt ProRail met maatregelen het geluid terug tot binnen de 
wettelijke grens. 

MJPG in Vught 
Het MJPG langs het spoor in Vught staat los van 
het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer 
(PHS). PHS volgt zijn eigen proces op het 
gebied van het bestrijden van geluidhinder op 
en bij het spoor. Dit proces sluit aan op de 
veranderingen en maatregelen die PHS met 
zich meebrengt. Op spoorlocaties in Vught 
waar PHS niet aan de orde is en het spoor niet 
verandert, geldt het MJPG. Op deze locaties 
onderzocht ProRail de bestaande geluidhinder. 
Daarbij concludeert ProRail dat diverse plaat-
sen in aanmerking komen voor maatregelen 
zoals geluidschermen of raildempers. 
 
Inzagetermijn start later
Eerder is aangegeven, dat de MJPG plannen 
vóór de zomer 2018 ter inzage zouden liggen. 
Dat is niet het geval. De afronding kost meer 
tijd dan verwacht. Daardoor start de inzageter-
mijn pas na de zomer. 

Brief
De precieze datum is op dit moment nog niet 
bekend. Zodra deze vaststaat, ontvangen de 
bewoners aan het spoor een brief met ver-
melding van de inzagetermijn. Belangstellenden 
kunnen de saneringsplannen dan inzien en een 
reactie hierop geven. 
 
Planning
De aangepaste planning ziet er als volgt uit: 

•  Tweede helft 2018  Ter inzage leggen 
saneringsplannen

•  Begin 2019 Beantwoorden zienswijzen
•  2019 Voorbereiding uitvoering
• 2020 Start bouw
• 2024 Uitvoering gereed

Waar komen maatregelen?
Op www.prorail.nl/meerjarenprogramma-
geluidsanering vindt u meer informatie over 
het MJPG. Voor de maatregelen in Vught kijkt 
u op: www.phsbibliotheek.nl/files/Kaarten-en-
visuals-MJPG-Vught-(apart-project)_3.pdf.

HERINRICHTING GEDEELTE LIDWINASTRAAT 
N.A.V. BOUW INTEGRAAL KIND CENTRUM (IKC)
Het college van Burgemeester en Wethouders 
van de gemeente Vught heeft besloten tot het 
instellen van in Lidwinastraat (gedeelte tus-
sen Molendwarsstraat en Baarzenstraat), een 
voetgangersgebied in te stellen in een gedeelte 
van Lidwinastraat, eenrichtingsverkeer op het 
parkeerterrein en Kiss en Ridestrook, aanleg-
gen van een voetgangersoversteekplaats in de 

Brabantlaan.

Ter inzage
De stukken van dit verkeersbesluit liggen op 
het gemeentekantoor ter inzage. Hierop zijn de 
procedures 1a en 4 van toepassing (zie proce-
durekader) in de periode van 18 juli t/m
29 augustus 2018.

AANLEG GEHANDICAPTEN-
PARKEERPLAATS 

•  Van den Elsenstraat (thv huisnummers 9-11)
De gemeente heeft besloten een gehandicap-
tenparkeerplaats aan te leggen ter hoogte van 
Van den Elsenstraat (thv huisnr 9-11) voor het 
parkeren van de personenauto van een gehan-
dicapte bewoner op nummer 16.

PROCEDURE
Hierop zijn de procedures 1 a en 4 van toepas-
sing (zie procedurekader) van 12-07-2018 tot 
en met 30-08-2018.

WEGWERKZAAMHEDEN

Moleneindplein, herinrichting
•  Het voetgangersgebied rondom het 

Moleneindplein wordt opnieuw ingericht. Er is 
plaatselijk overlast op de trottoirs in verband 
met de werkzaamheden. 

VERKEER



   Bezoekadres: Secr. van Rooijstraat 1, Vught. Tel. 073 65 80 680. Kijk ook op www.vught.nl       Gemeente Vught        @Vught        06 11 13 32 51

•  Let op: De rijrichting in de Molenstraat is 
gewijzigd; ingericht voor éénrichting verkeer 
vanaf het plein richting Molenstraat (uitgezon-
derd bromfietsers).

•  Vanaf maandag 20 augustus t/m vrijdag 7 
september is de Esscheweg gestremd ter 
hoogte van de zuidelijke aansluiting met het 
Moleneindplein. 

Lidwinastraat /Brabantlaan, inrichting 
openbare ruimte Elzenburg

•  De Brabantlaan is gestremd tus-
sen de Lidwinastraat (noordzijde) tot de 
Wolfskamerweg.

•  De Lidwinastraat (zuidzijde) is gestremd tus-
sen de Van den Elsenstraat en de Brabantlaan.

•  De Lidwinastraat (noordzijde) is gestremd tus-
sen de Brabantlaan en de Molendwarsstraat.

•  Het gedeelte tussen de Molendwarsstraat en 
de Baarzenstraat is gestremd. Het eenrichting-
verkeer in de Molendwarsstraat wordt tijdelijk 
opgeheven.

Grote Gent-N2
•  De aansluiting Grote Gent-N2 is vanaf 20 juli 

20.00 uur afgesloten.
•  Op de N2 worden de rijstroken en verkeers-

lichten aangepast, op de Grote Gent wordt 
een extra rechtsafstrook aangebracht.

• Verkeer richting A2 en N65 wordt omgeleid.

Hoevensestraat
•  De Hoevensestraat is t/m 26 juli afgesloten 

tussen huisno. 12 en de Sparrendaalseweg.
• Doorgaand verkeer wordt omgeleid.

Kleine Gent, rioolaansluiting
•  De Kleine Gent is op 19 juli afgesloten ter 

hoogte van huisno. 5a.

Irenelaan
•  Vanaf 13 augustus is de Irenelaan afgesloten in 
verband met de bouw van La Couronne.

Fietspad Postweg
•  Voor de bouw van het appartementen 
complex de Coligny is het fietspad Postweg 
vanaf de Willem de Rijkelaan gestremd in 
de richting van de rotonde W. de Rijkelaan/
Poortlaan. 

•  Fietsverkeer aan deze zijde van de Postweg 
wordt omgeleid via de Willem de Rijkelaan.

WELSTAND
Sommige aanvragen omgevingsvergunning voor 
de activiteiten bouwen en monumenten wor-
den voorgelegd aan de Welstandscommissie. 
Andere aanvragen omgevingsvergunning wor-
den ambtelijk getoetst als ze voldoen aan 
de sneltoetscriteria uit de Welstandsnota. De 
vergaderingen van de Welstandscommissie zijn 
openbaar. De agenda voor elke vergadering 
staat op de site van de gemeente Vught, www.
vught.nl. De vergaderingen zijn in de oneven 
weken op dinsdagmorgen in het gemeente-
kantoor. Voor meer informatie kunt u con-
tact opnemen met het secretariaat van de 
Welstandscommissie via telefoonnummer 073 
65 80 680, bereikbaar op maandag t/m vrijdag 
tussen 9.00 en 17.00 uur en vrijdag van 09.00 
tot 12.30 uur.

INGEKOMEN AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNING
BOUW EN MONUMENT

•  Taalstraat 53, het vervangen van de buitenko-
zijnen, OV20181191, ingekomen op 9 juli 2018.

 
PROCEDURE
Hierop is procedure 1b van toepassing (zie 
procedurekader), onder vermelding van het 
aanvraagnummer.

BESLUIT VERLENGING 
BESLISTERMIJN AANVRAAG 
OMGEVINGSVERGUNNING

•  Marktveld 3, vernieuwen van de kozijnen, 
OV20181135.

De brief is 9 juli 2018 verzonden.

PROCEDURE
Hierop is procedure 1b van toepassing (zie 
procedurekader), onder vermelding van het 
aanvraagnummer.

Het College van B&W heeft besloten deze 
aanvraag eenmaal te verlengen met zes weken 
met toepassing van artikel 3.9 lid 2 van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht.

VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
INRIT/UITWEG

•  St.-Lambertusstraat 25, aanleggen van een inrit 
aan de achterzijde van de woning, OV20181171.

De vergunning is verzonden op 12 juli 2018.

AANLEG MET PLANOLOGISCHE 
AFWIJKING
•  Perceel A 0633 (Maysteeg), het verbreden van 

het fietspad, OV20181087.
De vergunning is verzonden op 11 juli 2018.

BOUW MET PLANOLOGISCHE AFWIJKING
•  Juliana van Stolberglaan 48, het plaatsen van 

een gaashekwerk en poort, OV20181170.
De vergunning is verzonden op 10 juli 2018.

•  Oude Loonsebaan 1, het bouwen van een car-
port naast de woning, OV20181179.

De vergunning is verzonden op 10 juli 2018.

BOUW MET PLANOLOGISCHE AFWIJKING 
EN IN- EN UITRIT

•  Juliana van Stolberglaan 74 t/m 136, bou-
wen van 32 woningen en het aanleggen van
 in-/uitritten, OV20181134.

De vergunning is verzonden op 6 juli 2018.
•  Andrej Sacharovlaan 36, het bouwen van 

een woning en aanleggen van een inrit, 
OV20181137.
De vergunning is verzonden op 10 juli 2018.

PROCEDURE
Hierop zijn de procedures 1b en 4 van toepas-
sing (zie procedurekader). Bezwaar kan bin-
nen zes weken met ingang van de dag na die 
waarop de beschikking is verzonden worden 
aangetekend. 

VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN 
UITGEBREIDE PROCEDURE

•  Deutersestraat 37, diverse activiteiten voor de 
uitbreiding van de golfbaan, UV20174004.

De vergunning is verzonden op 9 juli 2018.

PROCEDURE
Hierop zijn de procedures 1b en 5 van toepas-
sing (zie procedurekader). Beroep kan binnen 
zes weken met ingang van de dag na publicatie 
ingediend worden.

VERLEENDE 
EVENEMENTENVERGUNNING

•  Heuvel 2, workshop en slapen in de Petrus 
met 1 overnachting voor kinderen tussen 9 
en 16 jaar en hun begeleiders op zaterdag 
3 en zondag 4 november 2018 van 19.00 – 
10.00 uur, AP20180200, ingekomen op 5 juni 
2018. 

De vergunning is verzonden op 9 juli 2018.

PROCEDURE
Hierop zijn de procedures 1b en 4 van toepas-
sing (zie procedurekader). Bezwaar kan bin-
nen zes weken met ingang van de dag na die 
waarop de beschikking is verzonden worden 
aangetekend. 

INGEKOMEN SLOOPMELDING 
•  Industrieweg 12, het verwijderen van asbest, 

SM20187032, ingekomen op 26 juni 2018.
De melding is geaccepteerd op 9 juli 2018.

•  Bremlaan 10, het slopen en verwijderen van 
asbest van het woonhuis, SM20187035, inge-
komen op 29 juni 2018.

De melding is geaccepteerd op 9 juli 2018.
•  Maurick 1, het verwijderen van asbest van 

het voormalig zwembadhuisje (schuurtje), 
SM20187036, ingekomen op 29 juni 2018.

De melding is geaccepteerd op 9 juli 2018.
• Hoevensestraat 18, het slopen van de woning, 
SM20187034, ingekomen op 28 juni 2018.
De melding is geaccepteerd op 12 juli 2018.

PROCEDURE 
Hierop is de procedure 1b van toepassing (zie 
procedurekader). 

MELDING GEBRUIK MOBIELE 
PUINBREKER
Burgemeester en wethouders van Vught maken 
bekend dat zij een melding op grond van het 
‘Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval ont-
vangen hebben. De mobiele puinbreker wordt 
ingezet voor het breken van puin afkomstig 
van bouw en sloopafval aan de Irenelaan 1 te 
Vught. De melding is ingediend door Sando 
Puinrecycling B.V.
De kennisgeving is geldig vanaf 25 juli 2018 
tot uiterlijk 25 oktober 2018 en geldt in deze 
periode gedurende ten hoogste 5 werkdagen.

PROCEDURE
Hierop is procedure 1b van toepassing (zie 
procedurekader), onder vermelding van het 
aanvraagnummer. 

1 Ter inzage en/of informatie
De stukken liggen ter inzage in de periode die 
vermeld staat in de publicatie. Informatie over 
en inzage in publicaties is verkrijgbaar bij:
a  Ontvangst- en Informatiebalie 
b  Bouwen en Wonen (op afspraak)

Op verzoek kan, tegen betaling van verschul-
digde leges, een afschrift van de ter inzage 
gelegde stukken verkregen worden.

2 Zienswijzen door belanghebbenden
Als belanghebbende kunt u uw zienswijze op 
een ontwerpbesluit schriftelijk en/of monde-
ling indienen bij: College van Burgemeester en 
Wethouders Postbus 10100, 5260 GA Vught 
(tenzij in de publicatie anders is vermeld). 
Mondelinge zienswijzen kunt u indienen bij de 
behandelend ambtenaar, tenzij in de publicatie 
anders is vermeld. Informatie over de behan-
delend ambtenaar treft u aan bij de stukken 
die ter inzage liggen. U kunt uw zienswijze 
indienen gedurende de termijn dat de aan-
vraag ter inzage ligt bij de aangegeven instan-
tie (6 weken, tenzij anders in de publicatie 
staat vermeld). 
Wat doet de gemeente met uw reactie?
Na afloop van de termijn wordt een besluit 
genomen. Uw zienswijze en een eventuele 
reactie hierop van de aanvrager, worden 
hierbij betrokken. Als indiener van een ziens-
wijze wordt u op de hoogte gebracht van het 
besluit.

3 Zienswijzen door een ieder
Iedereen kan schriftelijk en/of mondeling 
zienswijzen indienen. Dit kan op dezelfde 
wijze als in procedure 2 is omschreven. 

4 Bezwaarschrift
Nadat een besluit bekend is gemaakt, kan 
daartegen een bezwaarschrift worden inge-
diend door belanghebbenden (gedurende 
een termijn van 6 weken). Het bezwaarschrift 
moet worden ondertekend en moet ten min-
ste bevatten;
- de naam en het adres van de indiener;

- de dagtekening;
-  een omschrijving van het besluit waartegen 

het bezwaar is gericht;
-  de gronden van het bezwaar.
Het bezwaarschrift kunt u richten aan (tenzij 
anders in de publicatie staat vermeld): 
College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 10100, 5260 GA Vught
Een bezwaarschrift heeft geen schorsende 
werking. 
Als er sprake is van een spoedeisende zaak, 
kunt u tegelijkertijd een verzoek om een 
voorlopige voorziening indienen bij:
Voorzieningenrechter van de Rechtbank 
Oost-Brabant Sector Bestuursrecht
Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch

5. Beroepschrift
Nadat een besluit bekend is gemaakt, kan 
daartegen een beroepschrift worden inge-
diend door belanghebbenden (gedurende een 
termijn van 6 weken). Het beroepschrift moet 
worden ondertekend en moet ten minste 
bevatten;
- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening
-  een omschrijving van het besluit waartegen 

het beroep is gericht;
- de gronden van het beroep
Het beroepschrift kunt u richten aan 
de Rechtbank Oost-Brabant sector 
Bestuursrecht,  Postbus 90125, 5200 MA 
te ’s-Hertogenbosch.
U kunt ook digitaal beroep instellen bij 
genoemde rechtbank via: loket.rechtspraak.nl/
bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschik-
ken over een elektronische handtekening 
(DigiD). Kijk op de site voor de precieze 
voorwaarden. Voor het indienen van een 
beroepschrift is griffierecht verschuldigd. 
Het beroepschrift schorst de werking van het 
besluit niet. Als sprake is van een spoedeisen-
de zaak, kunt u tegelijkertijd een verzoek 
om een voorlopige voorziening indienen 
bij de Voorzieningenrechter van de 
Rechtbank. 

PROCEDURES

BOUWEN 
EN WONEN

Op vakantie? 
Licht de buren in!

Maak het inbrekers 
niet te makkelijk.
Maak het inbrekers 
niet te makkelijk.

Vraag uw vertrouwde buren:
- op uw woning te letten
- de post weg te halen
- bij verdachte situaties 112 te bellen

MINDER AVONDOPENSTELLINGEN BURGERZAKEN IN VAKANTIEPERIODE

In de vakantieperiode vervallen de avondopenstellingen van de afdeling Burgerzaken op maandag 
23 juli en maandag 6 augustus. Op deze dagen is het gemeentekantoor om 17.00 uur gesloten. 


